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∆ΕΣΜΗ ΠΡΩΤΗ (1η) 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3) 
 

ZHTHMA 1o  
Α. Έστω δειγµατικός χώρος Ω και Α ένα ενδεχόµενό του. Αν 

Α΄ είναι το αντίθετο ενδεχόµενο του Α, να αποδείξετε 

ότι    

Ρ(Α΄) = 1 - Ρ(Α) 
 

Β.  ∆ίνεται το γραµµικό σύστηµα  
 

  x - 2y + 3ω -   φ = κ 
3x +   y + 2ω + 4φ = λ 
5x + 4y +   ω + 9φ = µ 

 

όπου κ, λ, µ∈ R. 
 

α. Αν το σύστηµα είναι συµβιβαστό, να αποδείξετε ότι   
 

µ+κ-2λ=0 
 

β. Αν (x, y, ω, φ) = (1, 2, 1, 1) είναι µία λύση του 

συστήµατος, να βρείτε όλες τις λύσεις του. 

 
ZHTHMA 2o 
Α. ∆ίνονται οι ευθείες 
 

εα: αx-y = 0  και  ζα:  x+αy=2, α∈R. 
 

α. Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιµές του α∈R, οι 

ευθείες εα διέρχονται από σταθερό σηµείο Α και οι 

ευθείες ζα διέρχονται από σταθερό σηµείο Β, τα οποία 

και να προσδιορίσετε. 
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β . Αν Μ(x, y) είναι το σηµείο τοµής των εα και ζα, να 

αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιµές του α∈R το Μ 

κινείται σε κύκλο, του οποίου να βρείτε την εξίσωση . 

Β. ∆ίνονται τα πολυώνυµα  

Ρ(z) = z2 - 2z + 2 και Q(z) = z3 + αz2 + βz-2, όπου α, β∈ R. 

α. Να βρείτε τις ρίζες z1, z2 του Ρ(z) και να αποδείξετε 

ότι   z 12
1  +  z = -212

2
7. 

β. Αν µια ρίζα του πολυωνύµου Ρ(z) είναι και ρίζα του 

πολυωνύµου Q (z), να προσδιορίσετε τις τιµές των α και β. 
 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο 
A. Έστω η συνάρτηση f(x) = x2lnx, x>0. 

α. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα µόνο σηµείο της 

γραφικής παράστασης της f, στο οποίο η εφαπτοµένη 

είναι παράλληλη στον άξονα x´x. 

β. Να υπολογίσετε το εµβαδόν του χωρίου που 

περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f, τον 

άξονα x´x και την ευθεία x=x0, όπου x0 είναι η θέση 

του τοπικού ακροτάτου της f. 
 

Β. Έστω η συνάρτηση f: [α, β]→R, η οποία είναι συνεχής στο 

[α, β], παραγωγίσιµη στο (α, β) και f(α)=2β, f(β)=2α . 

α. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x)=2x έχει µία 

τουλάχιστον ρίζα στο (α, β). 

β. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν ξ1, ξ2 ∈(α, β) τέτοια ώστε 

f΄(ξ1) f΄(ξ2) = 4. 
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ZHTHMA 4o 
Α. Έστω η συνάρτηση  

f(x) = x3 - 3x2συν2α +2xσυν22α+ηµ22α, x∈R και α∈R. 

Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε τιµή του α η 

γραφική παράσταση της f έχει µόνο ένα σηµείο καµπής, 

το οποίο για τις διάφορες τιµές του α ανήκει σε 

παραβολή . 
 

B. ΄Εστω συνάρτηση f παραγωγίσιµη στο R µε f΄(0) = 1 

και  τέτοια ώστε να ισχύει: 

∫
 x 

 0
f (t)dt≥ xe-x, για κάθε  x∈R. 

 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής 

παράστασης της f στο σηµείο Α(0,f(0)). 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , 

δέσµη, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα αντιγράψετε 
στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε τα φωτοαντίγραφα µαζί µε το τετράδιο .   

3. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητήµατα .  
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης  : τρεις (3) ώρες .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά την έναρξη της 

εξέτασης .  
 

ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε 
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